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PASTORAL SERVICE 

SUNDAY MASSES 
SATURDAY 5:00 PM  - English 
SUNDAY  8:00 AM  - English 
   9:45 AM  - Polish 
   12:00 PM  - Polish 
  

WEEKDAYS MASSES 
TUESDAY   8:00 AM  - English 
WEDNESDAY 7:30 PM  - Polish 
THURSDAY   8:00 AM  - English 
FRIDAY    7:30 PM  - Polish 
SATURDAY 10:00 AM  - Polish 

 ADORATION  
OF THE BLESSED SACRAMENT  

Friday  6:30PM - 7:30 PM 

I Friday   8:00PM  - 10:00 PM 

I Sunday  10:45AM - 11:45AM 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 
30 min. before every Mass   

I Friday of the month 8:00PM –10:00PM 

Saturday 4:00PM - 4:45 PM 

 

POSŁUGA  

DUSZPASTERSKA 

 MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE 
Sobota                 5:00 PM - j. angielski 
Niedziela             8:00 AM - j. angielski 
                              9:45 AM - j. polski 
                            12:00 PM - j. polski 

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE 
Wtorek  8:00 AM  - j. angielski 
Środa  7:30 PM  - j. polski 
Czwartek 8:00 AM  - j. angielski 
Piątek  7:30 PM  - j. polski 
Sobota  10:00 AM - j. polski 
 ADORACJA  NAJŚW.SAKRAMENTU 

Piątek           6:30PM - 7:30 PM 

I Piątek Miesiąca       8:00PM  - 10:00 PM 

I Niedziela Miesiąca 10:45AM 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
30 MIN. przed każdą Mszą Świętą  

Piątek   6:30PM - 7:30 PM 

Sobota        4:00PM - 4:45PM 
I Piątek Miesiąca  8:00PM –10:00 PM 

PARISH OFFICE HOURS 
KANCELARIA PARAFIALNA 

Tuesday / Wtorek 
9:00AM - 11:00AM 

 To make 

(206) 282 - 1804  



The Mass Intentions 

SATURDAY, 06.25.22  

10 :00AM - _____________________ 

5:00PM     - For God’s blessing for Coleen Spicer 

SUNDAY 06.26.22 

8:00AM  - _____________________ 

9:45AM + Leszek Gierczyk 

12:00PM ++ Kazimiera Wrażeń, Rafał Zakota   

TUESDAY, 06.28.22  

8:00 AM + Teresa Malinowski - 5th death anniversary 

WEDNESDAY, 06.29.22     

7:30 PM - _____________________ 

THURSDAY  06.30.22   

8:00AM - _____________________ 

FRIDAY 07.01.22 

7:30PM - Dziękczynno-błagalna w rocznicę     

zawarcia sakramentu małżeństwa Izy i Andrzeja 

SATURDAY, 07.02.22  

10 :00AM - _____________________ 

5:00PM     - _____________________ 

SUNDAY 07.03.22 

8:00AM  - For God’s  and good health  

for Knights of Columbus Council 676 

9:45AM ++ Izabela, Wacław Olech  

w pierwszą  oraz pięćdziesiątą rocznicę śmierci 

12:00PM - Dziękczynno błagalna  w rocznicę  

urodzin Antka Kordula 

_________________________________________  

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF JUNE 26 

Sunday:  1 Kgs 19:16b, 19-21 / Gal 5:1, 13-18 

   Lk 9:51-62  

Monday:  Am 2:6-10, 13-16 / /Mt 8:18-22  

Tuesday:  Am 3:1-8; 4:11-12 / Mt 8:23-27  

Wednesday: Acts 12:1-11 / 2 Tm 4:6-8, 17-18 

   Mt 16:13-19  

Thursday:  Am 7:10-17 / Mt 9:1-8  

Friday:  Am 8:4-6, 9-12 / Mt 9:9-13  

Saturday:  Am 9:11-15 / Mt 9:14-17  

Next Sunday: Is 66:10-14c / Gal 6:14-18/ 

   Lk 10:1-12, 17-20 

NO ONE WHO LOOKS BACK  
IS FIT FOR THE KINGDOM OF GOD 

Are you surprised to see two of Jesus' disciples 
praying for the destruction of a Samaritan village? 
The Jews and Samaritans had been divided for 

centuries. Jewish pilgrims who passed through Samaritan territo-
ry were often treated badly and even assaulted. Jesus did the 
unthinkable for a Jew. He not only decided to travel through 
Samaritan territory at personal risk, but he also asked for hospi-
tality in one of their villages! 
Jesus faced rejection and abuse in order to reconcile us with 
God and one another 
Jesus' offer of friendship was rebuffed. Is there any wonder that 
the disciples were indignant and felt justified in wanting to see 
retribution done to this village? Wouldn't you respond the same 
way? Jesus, however, rebukes his disciples for their lack of 
toleration. Jesus had "set his face toward Jerusalem" to die on a 
cross that Jew, Samaritan and Gentile might be reconciled with 
God and be united as one people in Christ. 
Jesus seeks our highest good - friend and enemy alike 
Tolerance is a much needed virtue today. But aren't we often 
tolerant for the wrong thing or for the wrong motive? Christian 
love seeks the highest good of both one's neighbor and one's 
enemy. When Abraham Lincoln was criticized for his courtesy 
and tolerance towards his enemies during the American Civil 
War, he responded: "Do I not destroy my enemies when I make 
them my friends?" How do you treat those who cross you and 
cause you trouble? Do you seek their good rather than their 
harm? 
Jesus explains the cost of following as his disciple 
Are you ready to follow the Lord Jesus wherever he may lead 
you? With the call the Lord gives the grace to respond and the 
strength to follow all the way to the end. Why does Jesus issue a 
challenge with the call? Jesus was utterly honest in telling people 
what it would cost to follow him. When a would-be disciple ap-
proached Jesus and said he was ready to follow, Jesus told him 
it would require sacrifice - the sacrifice of certain creaturely 
comforts. Jesus appealed to this man's heart and told him to 
detach himself from whatever might hold him back. Spiritual 
detachment is a necessary step for following the Lord. It frees us 
to give ourselves without reserve to the Lord and his service. 
While many of us may not need to give up the comfort of our own 
home and bed to follow Jesus, we, nonetheless, must be willing 
to part with anything that might stand in the way of doing God's 
will. 
Don't let anything hold you back from following the Lord Jesus 
Another would-be disciple said he would follow as soon as he 
had buried his father. What he meant by this expression was that 
he felt the need to return to his home to take care of his father 
through old age until he died. The third had no obligation to 
return home, but simply wanted to go back and say good-bye. 
Jesus surprised these would-be disciples with the stark truth that 
nothing should hinder us from following the Lord. Was Jesus 
being harsh and rude to his would-be followers? Not really. We 
are free to decide whether we will take the path which Jesus 
offers. But if we choose to go, then the Lord wants us to count 
the cost and choose for it freely. 
Don't miss the good path God has set for you - it will lead to joy 
and freedom 
What does the story of a plowman have to do with the journey? A 
plowman who looked back while plowing his field caused the line 
or furrow he cut into the soil to become crooked. One crooked 

line easily leads to another until the whole field is a mess. The 
plowman had to look straight ahead in order to keep the plow 
from going off course. Likewise, if we look back on what we have 
freely left behind to follow the Lord - whether that be some dis-
traction, attachment, or sinful habit which leads us away from 
doing God's will - our path will likely diverge and we'll miss what 
God has for us. 
Will you say "yes" to the Lord's call for your life? 
The Gospel does not record the response from these three would
-be disciples. We are only left with the question which Jesus 
intends for us as well. Are you ready to take the path which the 
Lord Jesus offers? His grace is sufficient and his love is strong. 
There is nothing greater we can do with our lives than to place 
them at the service of the Lord and Master of the universe. We 
cannot outmatch God in his generosity. Jesus promises that 
those who are willing to part with what is most dear to them for 
his sake "will receive a hundred times as much and will inherit 
eternal life" (Matthew 19:29). The Lord Jesus offers us a kingdom 
of lasting peace, unending joy, surpassing love, enduring friend-
ship, and abundant life. Is there anything holding you back from 
pursuing the Lord and his will for you life? 
 Jesus' disciples must bear insult and suffering patiently  
"It would be false to affirm that our Savior did not know what was 
about to happen, because he knows all things. He knew, of 
course, that the Samaritans would not receive his messengers. 
There can be no doubt of this. Why then did he command them 
to go before him? It was his custom to benefit diligently the holy 
apostles in every possible way, and because of this, it was his 
practice sometimes to test them... What was the purpose of this 
occurrence? He was going up to Jerusalem, as the time of his 
passion was already drawing near. He was about to endure the 
scorn of the Jews. He was about to be destroyed by the scribes 
and Pharisees and to suffer those things that they inflicted upon 
him when they went to accomplish all of violence and wicked 
boldness. He did not want them to be offended when they saw 
him suffering. He also wanted them to be patient and not to 
complain greatly, although people would treat them rudely. He, 
so to speak, made the Samaritans' hatred a preparatory exercise 
in the matter. They had not received the messengers... For their 
benefit, he rebuked the disciples and gently restrained the sharp-
ness of their wrath, not permitting them to grumble violently 
against those who sinned. He rather persuaded them to be 
patient and to cherish a mind that is unmovable by anything like 
this." (St. Cyril of Alexandria (376-444 AD) 

 _____________________ 
Peter’s Pence Collection 

This weekend, we will take the Peter’s Pence Collection, which 
provides Pope Francis with the funds he needs to carry out his 
charitable works around the world. The proceeds benefit our 
brothers and sisters on the margins of society, including victims 
of war, oppression, and disasters. Please be generous. For more 
information, visit www.usccb.org/peters-pence. 

_____________________ 

First Friday of the Month 

* Our Pastor will visit homebound and sick parishioners:  

Thursday, Wednesday & Friday since10:30 AM  

* Adoration of the Most Blessed Sacrament 8:00PM -10:00PM  
_____________________ 

John Powell, Abortion: “he Silent Holocaust 

 Sacraments 

SACRAMENT OF BAPTISM:  Please contact Parish Office at least 
one month in advance.  

 

SACRAMENT OF MARRIAGE: Please contact Pastor at least six 
months before anticipated wedding date. At least one of the 
parties must be a registered, participating Catholic  member of 
our Parish. 

 

SACRAMENT OF SICK: 1st Friday of the month.  In case of 
emergency please call the parish office at any time: 
 (206) 282 - 1804. 

St. Margaret of Scotland Parish Community June 26, 2022 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  
 

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Katecheza trwa 2 lata, w katechezie uczestni-
czą dzieci, które w 2024r. ukończą 9 lat  

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczy młodzież, która  
w 2024 roku ukończy 14 lat lub starsza   

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Przynajmniej jedna osoba z narzeczonych należy do parafii. Celem 
przygotowania się do małżeństwa zgłaszamy się najpóźniej 6 miesięcy przed planowaną data ślubu. 

ODWIEDZINY CHORYCH: I piątek miesiąca. W nagłych wypadkach proszę dzwonić o każdej 
porze  - tel. (206)282 - 1804 
Sakramenty: chrztu, I komunii św, bierzmowania oraz małżeństwa udzielane są osobom, 

które formalnie i aktywnie uczestniczą w życiu parafii. 



 KU WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS! 

Wolność jest jednym z najcenniejszych darów, jakie otrzymaliśmy 

od Boga. Ona nas upodabnia do Niego. Wszystko jednak spro-

wadza się do właściwego jej wykorzystania. Jeśli zostaje źle 

wykorzystana, tracimy ją, a jej odzyskanie często staje się, po 

ludzku sądząc, niemożliwe. 

Człowiek wolny posiada skrzydła i może się dzięki nim wzbić na dużą wysokość, 

zyskuje w ten sposób coraz większą przestrzeń wolności. Jeśli jednak źle wyko-

rzysta skrzydła wolności, to je uszkodzi i wtedy zostanie mu ziemia pod stopami. 

Nie będzie w stanie wzbić się w niebo, a przez to pozostanie w zasięgu wielu 

wrogów, którzy urządzają na niego polowanie. 

Wielu zostaje zniewolonych, by z tej niewoli mogli żyć inni. To są nałogi: alkohol, 

tytoń, narkotyki, media, telefony – rzeczy, z których żyją producenci i sprzedaw-

cy. To są uzależnienia od ludzi bogatych, mocnych, mających władzę. Na 

wszystkich uzależnieniach inni zarabiają. Zależy im więc na tym, by uzależnio-

nych było wielu – im więcej, tym większe zyski. 

Refleksja nad wolnością winna uwzględniać te mechanizmy współczesnego 

świata. Trzeba wiedzieć, komu zależy na moim zniewoleniu i jaki ma cel, gdy 

zniewala. 

Święty Paweł pisze: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). On bo-

wiem przyniósł moc potrzebną do zerwania wszystkich zniewalających linek, 

jakimi posługują się ci, którzy ograniczają wolność. 

Syn Boga przybył na ziemię, by przywrócić wolność wszystkim zniewolonym. 

Może to uczynić przy pomocy łaski, która daje człowiekowi moc, by zerwał ze 

zniewoleniem, i może to uczynić, zabierając zniewolonego do domu Ojca. 

To drugie rozwiązanie dokonuje się przez śmierć. Bóg jednak szanuje wolność 

człowieka do tego stopnia, że nawet w godzinie śmierci pyta, czy zależy mu na 

wolności, czy chce zostać na linkach zła, które się nim posługiwało. Takie pytanie 

w sercu usłyszał dobry łotr, gdy wisiał na krzyżu obok Jezusa. On skorzystał z 

szansy odzyskania wolności. Drugi łotr nie usłyszał tego pytania i uparł się, by 

pozostać w więzach niewoli. Jego przyszłość jest nam nieznana. 

Żyjemy w świecie wielu zniewoleń. Jedne są jawne, inne znane tylko zniewolone-

mu. Słowa Pawła o wolności, którą przyniósł Chrystus, są pełne nadziei. Komu 

na niej zależy, skorzysta z szansy życia w świecie wolności już tu, na ziemi. 

Można bowiem być zewnętrznie zniewolonym przez układy i sytuacje, przez 

otoczenie i prawo, ale zachować wolność ducha i mieć skrzydła wolności mocne, 

by szybować ponad to, co decyduje o zniewoleniu zewnętrznym. Mówi o tym 

Jezus, który przybity do krzyża, czyli zewnętrznie zniewolony, duchowo był wolny 

i potrafił tego swego wolnego ducha oddać w ręce Ojca. To wielka tajemnica 

Ewangelii. 

Kto dziś chce wiedzieć, o czym mówi Ewangelia, winien się zatrzymać nad ta-

jemnicą wolności. Ona dziś jest nagłaśniana i niestety nadużywana. Ten, kto się 

spotyka z Chrystusem, poznaje jej smak i wartość. Błogosławieni, którzy umieją 

wykorzystać wolność tak, jak tego oczekuje Bóg. 

ks. Edward Staniek 

_____________________ 

NIE PRZESADZAJMY  

Człowiek chcący założyć ogród czy park nie będzie szedł do lasu lub sadu, by 

odciąć od korzenia dorosłe drzewa i przesadzić je swój teren. Wsadza najpierw 

nasionko w małą skrzyneczkę z ziemią, a gdy okaże się, że nasionko zakiełko-

wało, przenosi je do swego ogrodu. Nasionko wcale nie rośnie najpierw w górę, 

lecz w dół. Powołanie także nie zaczyna się od żądania dojrzałości, lecz od małe-

go, jedynego wezwania, od najmniejszego kroku. Życie duchowe zaczyna swe 

dojrzewanie od najmniejszego kroku. Nie możemy przesadzać z żądaniami wo-

bec siebie, wobec innych, a co najważniejsze, wobec samego życia. 

 

Jezus nie żądał i nie żąda wiele. Od każdego z tych trzech zażądał tylko jednego, 

ale zdaje się, że żaden z nich nawet tego nie spełnił. Pierwszy z kandydatów do 

królestwa sam zaproponował wędrowanie za Jezusem. Jezus wskazał mu, że nie 

może oczekiwać stabilizacji – gniazdka czy norki – lecz może spodziewać się 

braku oparcia w czymkolwiek i kimkolwiek. Jedną z poważniejszych przeszkód 

na chrześcijańskiej drodze jest przesadzone żądanie od życia: dążenie do tego, 

by stało się ono gniazdkiem albo norką. Jak wielu kapituluje, gdy nie jest tak, jak 

pragnęli! I to nie tylko kapituluje w powołaniu, ale nawet nie chce im się żyć! 

Dane nam jest życie, ale trzeba nie tylko zgodzić się na nie, ale nawet chcieć go 

takim, jakie ono jest, a nie takim, jakie sobie wyobrażamy. 

Nie dopuszczaj myśli, że śmierć wydobyłaby cię z kłopotów. Nie wyobrażaj sobie, 

że trumna to norka albo że przytulnym gniazdkiem byłoby nieistnienie. Myśli 

samobójcze bywają dowodem, że nie wybraliśmy życia takiego, jakim ono jest, 

ale ciągle upieramy się przy wizji życia idyllicznego. Wykorzystajmy dwuznacz-

ność słowa korona, bo nie tylko mówi się tak o dojrzałym rozgałęzieniu na drze-

wie, ale też o diademie królewskim, symbolu osiągnięcia szczytu kariery. Korona 

jest na dojrzałych drzewach, a nie na młodych albo tych, które dopiero puściły 

pierwsze pędy! Jeśli życie zaczyna się od ziarna, a nie od korony, to nie wolno 

zapominać, że ziarno musi obumrzeć. 

Tymczasem chcemy być drzewem z koroną możliwości i doskonałości, sprawno-

ści i talentów, ale bez korzenia wyrastającego z ziarna. Chcemy nosić niewidzial-

ne korony, ale omijając wszystkie szczeble egzystencjalnego awansu. Chcemy 

fruwać jak ptaki i wić sobie ciepłe gniazdko, albo schować się przed wszystkimi 

nieszczęściami w norce, gdy tymczasem nie wykluliśmy się jeszcze z jajka ani 

nie wyrosły nam jeszcze pióra, i nie namęczyliśmy się przy wykopywaniu norki. 

Ale szczęśliwy jest nie ten, kogo spotyka powodzenie, lecz ten, kto potrafi być 

zadowolony nawet z niepowodzenia! Zmniejszmy oczekiwania od życia. To prze-

sada, gdy oczekujemy od życia, że zawsze będzie udane i zawsze będzie przy-

nosiło dla nas ptasie mleczko i krecią drzemkę. 

 _____________________ 

Peter’s Pence Collection 

Dzisiaj przeprowadzimy doroczną kolektę przeznaczoną na Papieskie Dzieła Miłosierdzia. 
Tym samym mamy okazje osobiście wesprzeć charytatywną działalność Stolicy Apostol-
skiej skierowaną przede wszystkim ofiarom wojen, prześladowań religijnych i klęsk żywioło-
wych. Prosimy o hojne wsparcie papieskich dzieł miłosierdzia. 

_____________________ 
 

* 7:30PM Msza Św. oraz nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
* Adoracja Najświętszego Sakramentu do 10:00PM  (okazja do spowiedzi św.) 

_____________________ 
 

MODLITWA PAPIEŻA FRANCISZKA O POKÓJ NA UKRAINIE 
Drodzy bracia i siostry, pogrążeni w smutku tej wojny, pomódlmy się razem, prosząc Pana 

o przebaczenie, i prosząc o pokój.  

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi! 

Panie Jezu, narodzony pod bombami Kijowa, zmiłuj się nad nami! 

Panie Jezu, który umarłeś w ramionach swojej matki w bunkrze w Charkowie, zmiłuj się 

nad nami! 

Panie Jezu, posłany na front jako dwudziestolatek, zmiłuj się nad nami! 

Panie Jezu, który w cieniu Twojego krzyża widzisz stale uzbrojone ręce, zmiłuj się nad 

nami! 

Przebacz nam, Panie, 

jeśli, nie zadowalając się gwoździami, którymi przebiliśmy Twoją rękę, nadal poimy się 

krwią umarłych rozszarpanych orężem. 

Przebacz nam, Panie, że te ręce, które stworzyłeś, aby nas strzegły, stały się narzędziami 

śmierci. 

Przebacz nam, Panie, że nadal zabijamy naszego brata, że nadal, jak Kain, usuwamy 

kamienie z naszego pola, aby zabić Abla. 
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